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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

سوال 1

گزینه 3 پاسخ:

اگر کانون های آبگیر در فصول سرد سال، ذخیره برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کند، بدون توجه به میزان بارش و زمان آن، از

کانون های فصلی به شمار می روند.

رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند دائمی هستند؛ اگر این رودها در نواحی مرطوب جریان یابند آب آن ها بیشتر

خواهد بود.

سوال 2

گزینه 3 پاسخ:

جهت خلیج فارس شرقی غربی و طول آن حدود 900 کیلومتر و عرض متوسط آن 250 کیلومتر است.

سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

تشریح عبارت های نادرست:

(الف): دریاچه های پریشان (فامور) و مهارلو دائمی هستند.

(پ) و (ت): دریاچه نیریز در شرق فارس فصلی می باشد.

سوال 4

گزینه 1 پاسخ:

الف) رودهایی که به دریای خزر می ریزند عبارت اند از: رود ولگا و اورال از شمال، سفیدرود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرق و

رود کورا و ارس از سمت جنوب غرب.

ب) جازموریان بین دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد.



سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

در شمال، دریای خزر از طریق کانال دن _ ولگا به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است. طوالنی ترین رودهایی که به این دریا می ریزند عبارت اند از

رود ولگا و اورال از شمال، سفید رود و هراز از جنوب، رود اترک و گرگان از جنوب شرق و رود کورا و ارس از سمت جنوب غرب و انواع ماهیان

خاویاری جهان فقط در این دریا زندگی می کنند. همسایه شمال شرقی دریای خزر، ترکمنستان می باشد.

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار می بارد؛ به این دلیل هرچه به پایان این دوره نزدیک می شویم، آبدهی رودها

بیشتر می شود.

با توجه به ناهمواری ها و جهت آنها،  هر چه از شرق به سمت غرب کشور برویم، مقدار آب رودها بیشتر می شود.

سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار می بارد، به این دلیل هرچه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آبدهی رودها

بیشتر می شود.

سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت های نادرست:

الف) ایران به واسطه دریای خزر و از طریق کانال دن _  ولگا به دریای سیاه ارتباط پیدا کرده است.

ب) حوضه آبریز قره قوم در شمال شرق کشور قرار دارد.

د) تعریف ارائه شده مربوط به حوضه آبریز خارجی است. در حوضه آبریز داخلی، آب رودها وارد دریاچه های داخلی می شود.

سوال 9

گزینه 4 پاسخ:

_ برخی از رودهایی که به دریاچه ارومیه می ریزند، از الیه های نمکی عبور می کنند و باعث شوری بسیار آب دریاچه می شوند.

_ عمیق ترین نقطه دریاچه ارومیه، در شمال غربی آن است.



سوال 10

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارت های غلط:

الف) عمق دریای عمان تا 2000 متر می رسد.

ب) چابهار در شمال دریای عمان قرار دارد.

ت) دریای مکران (دریای عمان کنونی) بین ایران، پاکستان و عمان مشترک است.

سوال 11

گزینه 4 پاسخ:

سفیدرود و هراز از جنوب غربی و جنوب به دریای خزر می ریزند.

سوال 12

گزینه 1 پاسخ:

به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پا�ن ترین نقطه آن هدایت کند، حوضه آبریز می گویند.

با نگاهی به نقشه حوضه های آبریز ایران (شکل 6- صفحه 50 کتاب درسی) درمی یابیم که حوضه آبریز فالت مرکزی، بزرگ ترین حوضه آبریز

کشور است.

سوال 13

گزینه 1 پاسخ:

طوالنی ترین رودهایی که به دریای خزر می ریزند، عبارت اند از: رود ولگا و اورال از شمال، سفیدرود و هراز از جنوب غربی و جنوب، رود اترک و

گرگان از جنوب شرق و رود کورا و ارس از سمت جنوب غرب.

سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

نیریز و هامون دریاچه های فصلی و فامور و مهارلو دریاچه های دائمی هستند.

سوال 15

گزینه 3 پاسخ:

در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار می بارد؛ به همین دلیل، هرچه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آبدهی

رودها بیشتر می شود. با توجه به ناهمواری ها و جهت آن ها، هرچه از غرب به سمت شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود.



سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

کانون های دائمی حداقل در هشت ماه از سال بارش دارند.

سوال 17

گزینه 2 پاسخ:

الف) درست  ب) درست   ج) نادرست (شرق فارس)   د) درست

سوال 18

گزینه 4 پاسخ:

کانون های آبگیری که بیش از 500 میلی متر بارش داشته باشند و حداقل در هشت ماه از سال، این بارش ها اتفاق بیفتد، کانون های دائمی

هستند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه «1»: مطابق با نقشه میانگین بارندگی ساالنه ایران، میزان بارش در مناطق شمالی و شمال غربی ایران، بیش از سایر مناطق است.

گزینه «2»: در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار رخ می دهد؛ به این دلیل هرچه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم،

آبدهی رودها بیشتر می شود.

گزینه «3»: طغیانی بودن از ویژگی های رودهای مناطق نسبتًا خشک است.

سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

راه تأمین آب دریاچه ← چشمه های کف و حاشیه آن و رودهای متعدد

علت شوری آب دریاچه ← عبور برخی از رودها از الیه های نمکی

وجود جزایر متعدد در دریاچه ← از جمله دالیل اهمیت دریاچه و محل سکونت انواع پرندگان مهاجر

سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

تشریح عبارات غلط:

الف) در ایران بیشتر بارش ها در اواخر فصل پا�ز تا اوایل فصل بهار می بارد، به این دلیل هر چه به پایان این دوره نزدیک تر می شویم، آبدهی

رودها بیشتر می شود.

د) رودهای مناطق نسبتًا خشک بیشتر طغیانی و اتفاقی، و مقدار آب آنها در سال های مختلف متفاوت است.


